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ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУМИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕУСЛУГЕ

БрОј : 1-02-4047-3 0/ 19-10
Датум: 13.11.2019.

Бе0град
На ОенОву члана 17. ЗакОна 0 електрОнским кОмуникацијама („Службени глаеник РС",
бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закОн), члана 21. Статута РегулатОрне агенције за
електрОнеке комуникације и пОштанеке услуге („Службени гласник РС", бр. 125/15 и 30/16)
и члана 108. етав 1. ЗакОна 0 јавним набавкама („Службени глаеник РС", бр. 124/12, 14/15 и

68/15), директОр РегулатОрне агенције за електрОнеке кОмуникације и пОштанеке уелуге
дОн0еи
ОДЛУКУ
о додели уговора
УгОвОр 0 јавнОј набавци уелуга — Теет интегритета инфОрмаци0нОг еиетем, број 1-024047-30/19, додељује се пОнуђачу Душан СтефанОвић ПР, Радња за Обуку на рачунарима,
инфОрматичке и п0елОвне активн0ети, ИТ Центар Ниш, ул. Цара Душана бр. 90/3, Ниш, чија
пОнуђена цена изн0еи 984.000,00 динара без ПДВ-а.
Образложење
Наручилацје дана 02.10.2019. гОдине, дОне0 Одлуку брОј: 1-02-4047-30/19 0 пОкретању

пОступка јавне набавке мале вредн0ети за јавну набавку уелуга — Тест интегритета
инфОрмаци0нОг еиетем. Редни брОј јавне набавке 1-02-4047-30/19.
Назив и Ознака из Општег речника набавке је: 72000000 - Уелуге инфОрмаци0не
технОлОгије: саветОдавне услуге, израда апликација, интернет и пОдршка.
Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2019. гОдину на пОзицији 1.2.37, а средетва за
јавну набавку Обезбеђена су у ФинансијекОм плану за 2019. гОдину на кОнту 550783— Израде
студија инфОрмаци0них технОлОгија.
За наведену јавну набавку, наручилац је Објави0 ПОзив за пОднОшење пОнуда дана

31.10.2019. гОдине на ПОрталу јавних набавки и интернет страници наручи0ца www.ratel.rs
Укупна прОцењена вредн0ет јавне набавке изн0еи 1.200.000,00 динара, без ПДВ-а.
ДО истека рОка за пОднОшење пОнуда, тј. д0 12.11.2019. гОдине, д0 10,00 чае0ва, на
адрееу наручи0ца пристигла је једна пОнуда, и т0:
Број под којим
је понуда заведена
1

Назив или шифра понуђача

Датум
пријема
3

Сат
пријема
4

2
Душан СтефанОвић ПР, Радња за Обуку на
Рачунарима, инфОрматичке и п0елОвне
12.11.2019.
09:15
1-02-4047-30/19-7
активнОсти, ИТ Центар Ниш, ул. Цара
Душана бр. 90/3, Ниш
НеблагОвремених пОнуда није бил0.
ПОетупак Отварања пОнуда епрОведен је у прОстОријама РегулатОрне агенције за
електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге, Бе0град, ул. ПалмОтићева бр. 2, дана
12.11.2019. гОдине, еа пОчеткОм у 10:30 чае0ва.
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ПОнуде кОје су Одбијене, разлОг за њихОв0 Одбијање и пОнуђена цена тих пОнуда: Није
бил0 Одбијених пОнуда.
У фази стручне оцене пОнуда, КОмисија за јавну набавку је Оценила ка0 прихватљиву
пОнуду брОј 1-02-4047-30/19-7 Од дана 12.11.2019. године, понуђача Душан СтефанОвић ПР,
Радња за обуку на рачунарима, инфОрматичке и п0елОвне активнОсти, ИТ Центар Ниш, ул.
Цара Душана бр. 90/3, Ниш. ПОнуда не садржи битне недОстатке, ОдгОварајућа је, не

Ограничава, нити услОвљава права наручи0ца или Обавезе пОнуђача и не прелази изнОс
прОцењене вредн0ети јавне набавке.
ПОдаци из пОнуде:
Укупна цена без ПДВ-а - 984.000,00 динара
Укупна цена са ПДВ-Ом — 1.180.800 динара
РОк плаћањаје 45 дана Од дана пријема фактуре и извештаја 0 Обављеним пОслОвима
РОк извршења уелугеје 30 дана Од дана закључења угОвОра
Рок важења понудеје 30 дана Од дана Отварања пОнуда.

Начин примене метОдОлОгије за дОделу пОндера: У складу еа чланом 85. ЗакОна,
критеријум за дОделу угОвОраје „најнижа пОнуђена цена".
Имајући у виду да је достављена еам0 једна прихватљива пОнуда, није бил0 уелОва за
сачињавање ранг листи применОм утврђенОг критеријума.
ЧланОм 3. став 1. тачка 33) ЗакОна је прОписан0 да је „прикватљива пОнуда Она пОнуда

кОја је благОвремена, коју наручилац није Одби0 због битник недОстатака, кОја је
ОдгОварајућа, кОја не Ограничава, нити услОвљава права наручи0ца или Обавезе пОнуђача и
која не прелази изн0е прОцењене вреднОсти јавне набавке".
ЧланОм 107. став 3. ЗакОна прОпиеан0 је: „НакОн спроведене стручне Оцене пОнуда, на

ОснОву извештаја кОмисије, наручилац дОн0еи Одлуку 0 дОдели угОвора, ак0 је прибави0
најмање једну прихватљиву пОнуду".
Имајући у виду наведен0, КОмисија за јавну набавку, пОсле етручне Оцене пОнуда је

предлОжила директОру наручи0ца да угОвОр 0 јавнОј набавци уелуга — Тест интегритета
инфОрмаци0нОг систем, брОј 1-02-4047-30/19 дОдели понуђачу Душан СтефанОвић ПР, Радња
за Обуку на рачунарима, информатичке и п0елОвне активнОсти, ИТ Центар Ниш, ул. Цара
Душана бр. 90/3, Ниш, чија пОнуђена цена изн0еи 984.000,00 динара без ПДВ-а.
Овлашћено лице наручиоца прихватил0 је предлОг Комисије за јавну набавку 0 дОдели
угОвОра, те је на Оенову закОнскОг Овлашћења из члана 108. ЗакОна дОнета Одлука ка0 у

диспозитиву.
Ову Одлуку Објавити на ПОрталу јавник набавки и на интернет страници наручи0ца
www.ratel.rs y рОку Од 3 (три) дана Од дана дОнОшења.
Поука о правном средству: ПрОтив Ове Одлуке пОнуђач мОже наручи0цу пОднети зактев за
заштиту права у рОку Од 5 (пет) дана Од дана ••'., а• вања Одлуке на Порталу ј авних набавки.
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